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  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. Повноцінне функціонування суспільства в 

сучасних умовах значною мірою залежить від інформаційно-комунікаційних 

технологій (далі – ІКТ).  Незважаючи на позитивні досягнення, пов’язані із 

впровадженням ІКТ, необхідно констатувати, що кіберпростір значним чином 

криміналізовано. Статистичні дані щодо кількості кіберзлочинів у світі постійно 

зростають, їх наслідки стають дедалі масштабнішими, що вказує на необхідність 

удосконалення існуючої системи протидії кіберзлочинності. 

Враховуючи особливу транскордонну природу цього виду злочинів, дієвість 

національних механізмів боротьби з кіберзлочинністю залежить, насамперед, від 

ефективності міжнародно-правового співробітництва держав у визначеній сфері. У 

сучасному міжнародному праві існують норми, спрямовані на регулювання 

міжнародних відносин у сфері боротьби з кіберзлочинністю, однак вирішення 

теоретичних і практичних проблем, пов’язаних із створенням універсальної 

концепції кіберзлочинності, системних механізмів міжнародного співробітництва у 

цій сфері залишаються на порядку денному. Крім цього, слід також врахувати, що 

ІКТ розвиваються дуже стрімкими темпами, а тому нормативно-правова база, а 

також наукові дослідження потребують постійної модернізації.  

Запорукою розбудови України як суверенної незалежної держави є 

формування національної системи кібербезпеки, що включає створення ефективних 

механізмів протидії кібернетичним загрозам, серед яких найсуттєвішу загрозу 

становлять кібервійна та кіберзлочинність. В умовах агресії Російської Федерації на 

території України застосовуються способи і засоби кібернетичного впливу як на 

фізичних та юридичних осіб, так і на державу загалом. Тому дослідження 

міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю є 

особливо актуальним для вітчизняної доктрини і практики міжнародного права.  

Отже, вибір теми дисертаційного дослідження об’єктивно обумовлений  

необхідністю удосконалення міжнародно-правового співробітництва у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю, у тому числі у напрямі надання йому системного 

характеру. З огляду на зазначене вище тема дисертаційного дослідження є 

актуальною як з теоретичної, так і з практичної точки зору. 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження стали наукові праці щодо 

загально-теоретичних засад міжнародно-правового співробітництва держав у 

боротьбі зі злочинністю таких вчених, як: В.Ф. Антипенко, І.П. Бліщенко,                      

М.В. Буроменський, В.Г. Буткевич, Г. Верле, М.М. Гнатовський, О.В. Задорожній,                         

Н.А. Зелінська, Г.В. Ігнатенко, Р.А. Каламкарян, І.І. Лукашук, В.В. Мицик,                            

А.С. Мацко, В. С. Ржевська, Л.Д. Тимченко,  Л.О. Тимченко, С.В. Саяпін,                     

О.О. Шибаєва та ін.  

Окремі питання міжнародного співробітництва щодо протидії 

кіберзлочинності розглядались у роботах зарубіжних вчених, серед яких слід 

виділити таких як: К. Браун (K. Brown), Д. Вол (D. Wall), С. Гудман (S. Goodman),  

У. Зібер (U. Sieber), Г. Касперсен (H. Kaspersen), А. Софаер (A. Sofaer),                             

Ш. Шольберг (S. Schjolberg) та М. Яр (M. Yar). Серед вітчизняних вчених, які 

безпосередньо вивчали різні аспекти інформаційної сфери та кіберзлочинності варто 
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назвати таких як О.А. Баранов, А.А. Васильєв, І.М. Доронін, В.В. Коваленко,                

В.А. Мінаєв, В.Б. Наумов, Т.Л. Тропіна, А.С. Юрасов.  

Особливу увагу до різних проблем міжнародно-правового співробітництва 

щодо боротьби з кіберзлочинністю приділяли вітчизняні фахівці з міжнародного 

права І.М. Забара, О.О. Мережко, А.В. Пазюк. Крім цього, необхідно відзначити 

також дисертаційні роботи Грицун О.О. (Міжнародно-правове забезпечення 

міжнародної інформаційної безпеки, 2017 р.), Кирилюк О. В. (Міжнародно-правове 

забезпечення розвитку глобального інформаційного суспільства, 2017 р.) та               

Буяджи С.А. (Правове регулювання боротьби з кіберзлочинністю, 2018 р.). 

Віддаючи належне академічному доробку вчених і попри досить високий 

рівень зацікавленості питаннями, пов’язаними з боротьбою з кіберзлочинністю, 

аналізу міжнародно-правового співробітництва держав у визначеній сфері приділено 

недостатню увагу, хоча актуальність такого дослідження постійно зростає. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в рамках загальних тем «Міжнародно-правове регулювання інформаційної 

безпеки у цивільній авіації» № 25/15.02.03 (2010–2015 рр.) та «Міжнародно-правові 

та національно-правові засади забезпечення основ державного суверенітету» № 

52/15.01.06 (2016–2020 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексний 

аналіз міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю, 

узагальнення основних засад універсальної концепції кіберзлочинності, а також 

визначення шляхів її розвитку.   

Досягнення поставленої мети здійснено шляхом вирішення таких основних 

завдань:  

– розкрити сутність і дати визначення поняття «кіберзлочин» через аналіз 

джерел міжнародного права, виділити його характерні ознаки; 

– дослідити та узагальнити сучасні підходи до класифікації кіберзлочинів; 

– проаналізувати генезис та розвиток інституту міжнародно-правового 

співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю; 

– розкрити зміст міжнародно-правової заборони використання сили у 

кіберпросторі;  

– дослідити напрями удосконалення матеріальних норм інституту 

міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю; 

– проаналізувати міжнародно-правові норми виявлення та розслідування 

кіберзлочинів; 

– здійснити аналіз правових та інституційних основ протидії 

кіберзлочинності в Україні; 

– дати правову оцінку кібератакам на території України під час агресії 

Російської Федерації.  

Об’єктом дослідження є міжнародно-правові відносини, що виникають у 

процесі співробітництва держав у сфері боротьби з кіберзлочинністю. 

Предметом дослідження є положення щодо міжнародно-правового 

співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю, які містяться у міжнародних 

договорах, міжнародних звичаях, актах «м’якого» права, рішеннях міжнародних 
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судових установ, рішеннях і практиці міжнародних неурядових організацій, працях 

кваліфікованих вітчизняних та зарубіжних дослідників, а також актах національного 

законодавства держав світу, зокрема України.  

Методологія і методи дослідження. Наукову обґрунтованість 

сформульованих висновків визначено сукупністю методів наукового пізнання.  Тема 

дослідження, його мета та завдання, специфіка об’єкта та предмета зумовили його 

методологічну основу. Застосування загальнонаукового діалектичного методу дало 

змогу визначити сутність базових понять «кіберпростір», «кіберзлочинність», 

«кібератака», «кібероперація», «кібервійна», «інститут міжнародно-правового 

співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю» (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1). 

Логіко-семантичний та лінгвістичний методи надали можливості поглиблено 

дослідити понятійно-категоріальний апарат (підрозділи 1.1, 2.1). За допомогою 

історико-правового методу досліджено ґенезу та етапи розвитку інституту 

міжнародного співробітництва держав у боротьбі з кіберзлочинністю, стадії 

формування національного законодавства у сфері протидії високотехнологічній 

злочинності (підрозділи 1.3, 3.1). Аналіз великої кількості міжнародних і 

внутрішньодержавних правових актів базувався на використанні формально-

юридичного методу (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2). Застосування 

порівняльно-правового методу дало можливість ґрунтовно дослідити механізми 

співпраці у сфері протидії кіберзлочинності відповідно до різних регіональних актів 

(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3). Метод прогнозування допоміг встановити можливі 

варіанти розвитку інституту міжнародного співробітництва держав у сфері боротьби 

з кіберзлочинністю (підрозділи 1.3, 2.2, 2.3). Системно-структурний метод дав 

змогу дослідити інституційні механізми співробітництва держав у протидії 

кіберзлочинності (підрозділи 2.2, 2.3).  

Нормативну та емпіричну основу дослідження становлять міжнародні 

договори, рішення міжнародних міжурядових організацій, нормативно-правові акти 

національного законодавства та іноземних держав. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що представлена 

дисертація є спеціальним комплексним дослідженням міжнародно-правових основ 

та міжнародно-правових форм співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю. Наукова новизна конкретизується в таких основних положеннях, 

які були отримані в результаті дослідження, відображають особистий внесок автора 

і виносяться на захист: 

уперше:  

– запропоновано авторське визначення поняття «кіберзлочин» – це 

протиправне, суспільно небезпечне діяння, здійснене за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій проти прав і законних інтересів учасників кіберпростору 

(фізичних, юридичних осіб, держав та їх об’єднань), що охороняються нормами 

національного та міжнародного права; 

– запропоновано класифікувати кіберзлочини шляхом виділення трьох 

основних груп залежно від характеру суспільної небезпеки: кіберзлочини за 

внутрішньодержавним правом (що криміналізовано у національному законодавстві), 

транснаціональні кіберзлочини (злочини міжнародного характеру, криміналізовані 
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міжнародними угодами) та міжнародні кіберзлочини (міжнародні злочини, що є 

порушенням норм міжнародного права, які захищають найважливіші інтереси 

міжнародного співтовариства в цілому, зокрема кібервійна); 

– запропоновано авторське визначення поняття «інститут міжнародно-

правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю» – це сукупність 

матеріальних і процесуальних норм та принципів, що регулюють співробітництво 

між державами, спрямоване на протидію кіберзлочинності;  

– обґрунтовано існування інституту міжнародно-правового 

співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю, який перебуває на стадії 

формування, характеризується фрагментарністю і неоднорідністю та потребує 

узгодження і гармонізації,  стосовно чого висловлено ряд практичних пропозицій; 

– визначено перспективні напрями розвитку матеріальних норм інституту 

міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю; 

– запропоновано удосконалити чинне матеріально-правове регулювання 

міжнародної протидії кіберзлочинності за рахунок включення положень про 

«емерджентні технології» (emerging technologies), внаслідок чого сфера дії 

міжнародно-правового співробітництва держав у боротьбі з кібернетичною 

злочинністю  поширюватиметься на будь-які інноваційні технології. Це твердження 

потребує формалізації у загальну норму, що додатково буде тлумачитись спеціально 

визначеним органом, як наприклад Комітет, відповідно до Конвенції про 

кіберзлочинність Ради Європи (The Cybercrime Convention Committee – T-CY); 

удосконалено: 

– існуючі підходи до класифікації кіберзлочинів у міжнародному праві 

залежно від ознак та елементів їх складу. Узагальнено таку класифікацію: 1) 

кіберзлочини, що стали можливими внаслідок створення і поширення ІКТ, завдають 

шкоду правам та законним інтересам учасників кіберпростору шляхом порушення 

конфіденційності, цілісності та доступності ІКТ; 2) традиційні злочини, вчинені з 

використанням ІКТ; 3) кіберзлочини, що пов’язані зі створенням та 

розповсюдженням нелегального контенту за допомогою ІКТ; 

– доктринальні підходи до розуміння сутності і кваліфікації кібервійни у 

міжнародному праві. Запропоновано таке визначення поняття «кібервійна» – значні, 

масштабні, цілеспрямовані та систематичні кібератаки із застосуванням кіберзброї, 

здійснювані збройними силами та/або спеціальними підрозділами держави проти 

суверенітету, територіальної цілісності, незалежності іншої держави та 

міжнародного миру і стабільності; 

– змістовну характеристику спеціальних принципів, що використовуються 

в рамках міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю, а саме таких принципів, як: технічної нейтральності, державно-

приватного партнерства (мультистейкхолдерізму), еквівалентності захисту прав 

людини онлайн та офлайн; 

– підходи до застосування норм міжнародного права до інноваційних 

технологій через ґрунтовний аналіз міжнародно-правового регулювання Інтернету 

речей у сфері боротьби з кіберзлочинністю; 
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– положення щодо кримінально-процесуального співробітництва держав у 

боротьбі з кіберзлочинністю, зокрема стосовно транскордонного доступу до 

інформації, визнання та використання електронних доказів, а також інформаційних 

мереж 24/7 та Групи реагування на комп’ютерні надзвичайні ситуації (Computer 

Emergency Response Team – CERT);  

– запропоновано рекомендації нормативного і практичного спрямування 

щодо підвищення ефективності правових та інституційних основ протидії 

кіберзлочинності в Україні, зокрема пропонується доповнити кримінальне 

законодавство України поняттям кіберзлочинності, а також прийняття поправки до 

ст. 67.1 ККУ щодо встановлення додаткової обтяжуючої обставини «вчинення 

злочину за допомогою ІКТ»; 

набули подальшого розвитку:  

– обґрунтування поширення дії основних принципів міжнародного права 

(суверенної рівності держав, незастосування сили і погрози силою, захисту прав 

людини та ін.), а також таких спеціальних принципів, як добросусідства, належної 

обачності (due diligence), ефективного контролю, подвійної криміналізації на 

міжнародні правовідносини у сфері протидії кіберзлочинності; 

– положення щодо особливої небезпечності кібернетичних злочинів проти 

об’єктів критичної інфраструктури та необхідності встановлення спеціального 

міжнародно-правового регулювання з цього питання; 

– положення щодо ефективності інституційної основи міжнародно-правового 

механізму боротьби з кіберзлочинністю в рамках таких організацій, як ООН, 

Міжнародний союз електрозв’язку, Міжнародна організація кримінальної поліції 

(Інтерпол), Рада Європи, Шанхайська організація співробітництва та ін.; 

– правова оцінка кібернетичних атак, що здійснювалися на території України в 

період з 2013 р. до 2018 р. в умовах агресії Російської Федерації. 

Теоретичне  і практичне значення одержаних результатів полягає в тому, 

що вони можуть бути використані:  

– у науково-дослідній діяльності – для подальшого здійснення загальних і 

спеціальних наукових досліджень; 

–  у правотворчій діяльності – при розробленні та прийнятті Конвенції ООН 

про боротьбу проти кібезлочинності, а також інших міжнародно-правових актів. Для 

удосконалення чинного вітчизняного законодавства у визначеній сфері; 

– у навчальному процесі – при підготовці підручників, навчальних посібників, 

розробці навчальних та робочих програм і методичних рекомендацій, а також при 

викладанні таких дисциплін, як: «Кримінальне право», «Порівняльне кримінальне 

право», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне кримінальне право», 

«Міжнародне інформаційне право» тощо. Отримані результати дослідження 

використовуються у навчальному процесі та науковій діяльності кафедри 

міжнародного права Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного 

університету; 

– в інформаційно-аналітичній сфері – для поширення інформації про сучасний 

стан і перспективи міжнародно-правового співробітництва держав у боротьбі з 
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кіберзлочинністю серед вчених, працівників державних органів, органів місцевого 

самоврядування, громадських об’єднань та юридичних осіб.  

Особистий внесок автора. Дисертація є самостійною науковою працею, в 

якій висвітлені власні ідеї та розробки автора, що дозволили вирішити поставлені 

завдання. Робота містить теоретичні та методичні положення і висновки, 

сформульовані дисертантом особисто. Використані в дисертації ідеї, положення чи 

гіпотези інших авторів мають відповідні посилання і використані лише для 

підкріплення авторських ідей. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження обговорювались на кафедрі міжнародного права Факультету 

міжнародних відносин Національного авіаційного університету, де було виконано 

роботу; використовувались у рамках викладання курсу «Цифровий бізнес та 

міжнародне право» у Вищій школі менеджменту Барселони; застосовувались у 

навчальному процесі за дисципліною «Міжнародне інформаційне право» на кафедрі 

міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Бориса 

Грінченка; використовуються в проекті Управління освіти і науки Ірпінської міської 

ради – Кібер.Еду@Ірпінь (Cyber. EDU@Irpin).   

Результати дисертації оприлюднені на таких міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, як: 1) Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми ефективності міжнародного права» (м. Київ, 29 березня 

2013 р.); 2) V Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та 

студентів «Закарпатські правові читання» (м. Ужгород, 25–26 квітня 2013 р.);  3) 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні правові системи світу в 

умовах глобалізації: реалії та перспективи» (м. Київ, 13–14 квітня 2013 р.); 4)  

Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького (м. Київ, 2014 р.); 5) IV 

Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, держава: 

правовий вимір у сучасному світі» (м. Київ, 27 лютого 2014 р.); 6) Міжнародна 

науково-практична конференція «Круглий стіл УАМП з міжнародно-правових 

питань «гібридної війни» (м. Київ, 12 липня 2016 р.); 7)  Сьомий Всесвітній конгрес 

«Авіація у XXI столітті» - «Безпека в авіації та космічні технології» (м. Київ, 19–21 

вересня 2016 р.); 8) Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові 

читання пам’яті професора Володимира Федоровича Антипенка» (м. Київ, 06 

лютого 2018 р.); 9) Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток науки і 

практики міжнародного права» та Міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті 

Олександра Задорожнього (м. Київ, 22.06.2018 р.); 10) Восьмий Всесвітній конгрес 

«Авіація у XXI столітті» - «Безпека в авіації та космічні технології» (м. Київ, 10–12 

жовтня 2018 р.). 

Автор брала участь у обговоренні теми дослідження на: ІХ Українському 

форумі з управління Інтернетом (м. Київ, 28 вересня 2018 р.); Правовій конференції 

з кібербезпеки (Cybersecurity Legal Conference – м. Київ, 2 жовтня 2018 р.); Тренінгу 

з питань кібербезпеки та отримання знань про освіту та розвиток продуктивних сил 

в сфері кібербезпеки: досвід США з управління освітою у сфері кібербезпеки (м. 

Київ, 18 жовтня 2018 р.). 
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Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено у 15 

наукових публікаціях, серед яких 6 статей у наукових фахових виданнях України, 3 

з яких у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, а також 9 

тез доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. 

Структура дисертації. Роботу становлять вступ, три розділи, що складаються 

із дев’яти підрозділів. Повний обсяг дисертації становить 230 сторінок, обсяг 

основного тексту – 167 сторінок. Список використаних джерел містить 325 

найменувань і займає 33 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами; сформульовано мету та завдання дослідження; 

визначено об’єкт, предмет і методи дослідження; висвітлено наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів; наведено відомості щодо апробації, 

публікацій, структури та обсягу роботи. 

Перший розділ «Загально-теоретичні засади міжнародно-правового 

співробітництва держав у протидії кіберзлочинності» складається з трьох 

підрозділів, в яких розкрито основні загально-теоретичні засади теми дисертації: 

поняття і сутність кіберзлочинності, її ознаки та види, а також створення і розвиток 

інституту міжнародно-правового співробітництва держав у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю.  

У підрозділі 1.1. «Поняття, сутність та ознаки кіберзлочинності в 

міжнародному праві» проаналізовано підходи до розуміння, визначення та 

застосування поняття «кіберзлочин» в теорії та практиці міжнародного права. 

Встановлено, що до основних ознак кіберзлочинності відносяться такі її 

характеристики: інтелектуальний характер, анонімність і персоналізація, високий 

рівень латентності, значна вартість, дистанційність, автоматизованість, 

опосередкованість, віртуалізація, транснаціональність, організованість.  

Досліджено термінологію у сфері кіберзлочинності, яка використовується в 

чинних міжнародних договорах, а також рішеннях міжнародних організацій. 

Обґрунтовано, що найбільш доцільним є використання терміну «кіберзлочин», а 

також запропоновано таке авторське його визначення: «це протиправне суспільно 

небезпечне діяння, здійснене за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій проти прав і законних інтересів учасників кіберпростору (фізичних, 

юридичних осіб, держав та їх об’єднань), що охороняються нормами національного 

та міжнародного права». 

У підрозділ 1.2. «Сучасні підходи до класифікації кіберзлочинів у 

міжнародному праві» охарактеризовано основні підходи до систематизації 

кібернетичних злочинів в науці і практиці міжнародного права. Доведено, що 

перелік і кваліфікаційні ознаки злочинів, які криміналізовано у чинних регіональних 

договорах відрізняються. Запропоновано розподіл кіберзлочинів на три основні 

групи залежно від характеру суспільної небезпеки: кіберзлочини за 

внутрішньодержавним правом (що криміналізовано національним законодавством), 

транснаціональні кіберзлочини (злочини міжнародного характеру, криміналізовані 
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міжнародними угодами) та міжнародні кіберзлочини (міжнародні злочини, що є 

порушенням норм міжнародного права, які захищають найважливіші інтереси 

міжнародного співтовариства в цілому, зокрема кібервійна). Окрім цього, 

класифікацію кіберзлочинів залежно від ознак та елементів їх складу можна 

визначити таким чином: 1) кіберзлочини, що стали можливими внаслідок створення 

і поширення ІКТ, завдають шкоду правам та законним інтересам учасників 

кіберпростору шляхом порушення конфіденційності, цілісності та доступності ІКТ 

(незаконний доступ, нелегальне перехоплення, втручання в дані; втручання в 

систему; зловживання пристроями); 2) традиційні злочини, вчинені з використанням 

ІКТ : тероризм; підробка; шахрайство; переслідування, вимагання, порушення права 

інтелектуальної власності та ін.; 3) кіберзлочини, що пов’язані із створення та 

розповсюдженням нелегального контенту за допомогою ІКТ. До останньої групи 

відносимо будь-які дії із забороненою інформацією (дитячою порнографією, 

пропагандою війни, мовою ненависті, зокрема расистським та ксенофобним 

матеріалом тощо) у кіберпросторі. 

У підрозділі 1.3. «Генезис та розвиток інституту міжнародно-правового 

співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю» обґрунтовано існування 

інституту міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю як сукупності матеріальних і процесуальних норм та принципів, 

що регулюють співробітництво між державами, спрямоване на протидію 

кіберзлочинності. Аргументовано, що з прийняттям низки міжнародних договорів, а 

також рішень міжнародних організацій, сфера дії міжнародного права поширилась 

на цілий комплекс нових відносин, пов’язаних із виявленням, переслідуванням і 

протидією кіберзлочинності. Встановлено, що сучасна система боротьби з 

кіберзлочинністю реалізується на рівні наднаціонального кримінального права, у 

рамках механізмів міжнародної правової допомоги та співробітництва з 

кримінальних справ.  

Основними джерелами інституту міжнародно-правового співробітництва у 

сфері боротьби з кіберзлочинністю є Конвенція про кіберзлочинність Ради Європи 

2001 р. та Додатковий протокол до неї 2003 р., Конвенція про боротьбу із злочинами 

у сфері інформаційних технологій Ліги арабських держав 2010 р., Угода про 

співробітництво держав – членів Співдружності Незалежних Держав у боротьбі із 

злочинністю в сфері комп’ютерної інформації 2001 р., Угода про співробітництво у 

сфері забезпечення міжнародної інформаційної безпеки Шанхайської організації 

співробітництва 2009 р., а також Конвенція про кібербезпеку і захист персональних 

даних Африканського Союзу 2014 р. Особливу увагу також приділено проектам 

універсальної конвенції про кіберзлочинність, запропонованим А. Софаером                   

(A. Sofaer) та  С. Гудманом (S. Goodman) у 2000 р., О. Мережком у 2010 р.,                  

С. Шьольбергом (S. Schjolberg) у 2011 р. та 2016 р., а також два проекти Російської 

Федерації 2011 р. та 2018 р.  

Визначено, що розвиток інституту міжнародно-правового співробітництва у 

сфері боротьби з кіберзлочинністю може відбуватися за рахунок прийняття 

універсального кодифікованого акту в рамках ООН або розвитку та подальшого 
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розширення сфери дії Конвенції Ради Європи. Обґрунтовано необхідність прийняття 

універсального договору про боротьбу проти кіберзлочинності. 

Другий розділ «Перспективні напрямки міжнародно-правового 

співробітництва держав у боротьбі з кіберзлочинністю» включає три підрозділи, 

що розкривають окремі напрямки розвитку правового регулювання в рамках 

інституту міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю.   

У підрозділ 2.1. «Заборона використання сили у кіберпросторі: кібервійна як 

міжнародний злочин» досліджується кібервійна як міжнародний злочин, що є 

порушенням норм міжнародного права, які захищають найважливіші інтереси 

міжнародного співтовариства в цілому. Розглядається співвідношення понять 

«кіберзлочин», «кібератака», «кібервійна», які достатньо важко відрізнити на 

практиці. Особлива увага приділена аналізу наукового дослідження «Талліннського 

посібника із застосування міжнародного права до кібервійни», розробленого і 

опублікованого у 2013 р.  

Визначено, що за неоднозначності у застосуванні норм міжнародного права до 

кібервійни держави нарощують власні військові ресурси, а це, в свою чергу, 

призводить до мілітаризації кіберпростору та нової гонки озброєнь. Акцент 

дослідження було спрямовано на виокремлення ознак кібервійни, на підставі яких її  

можна кваліфікувати як злочин за міжнародним правом, зокрема як акт агресії.  

Надається авторський підхід до розуміння кібервійни, як значних, 

масштабних, цілеспрямованих та систематичних кібератак із застосуванням 

кіберзброї, здійснюваних збройними силами та/або спеціальними підрозділами 

держави проти суверенітету, територіальної цілісності, незалежності іншої держави 

та міжнародного миру і стабільності. 

У підрозділі 2.2. «Удосконалення матеріальних норм інституту міжнародно-

правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю» визначено 

основні перспективні напрями розвитку матеріальних норм інституту міжнародно-

правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю.  

Встановлено, що інститут міжнародно-правового співробітництва у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю функціонує, з одного боку, в рамках основних 

принципів міжнародного права, а з іншого – відбувається процес становлення 

спеціальних принципів. Розглянуто принципи технічної нейтральності, державно-

приватного партнерства, а також еквівалентності прав людини офлайн і онлайн, 

визначено їх місце і значення для міжнародно-правового співробітництва у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю.  

Визначено, що, з одного боку, чинні міжнародні договори не встановлюють 

вичерпні переліки кібернетичних злочинів, а з іншого –  кіберзлочинність 

характеризується значною динамічністю, а тому такі злочинні діяння постійно 

розвиваються та ускладняються. В ході аналізу міжнародно-правового регулювання 

Інтернету речей встановлено можливості застосування матеріальних норм інституту 

міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю до 

інноваційних технологій. Досліджено матеріально-правове регулювання боротьби з 

кіберзлочинами проти об’єктів критичної інфраструктури. Проаналізовано існуючі 
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норми міжнародного права щодо заборони створення і розповсюдження 

нелегального контенту за допомогою ІКТ.  

Детально охарактеризовано інституційні засади міжнародно-правового 

співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю, зокрема в рамках Організації 

Об’єднаних Націй, Міжнародного союзу електрозв’язку, Міжнародної організації 

кримінальної поліції (Інтерпол), Ради Європи та ін. Наголошується, що більшість 

функцій щодо міжнародного співробітництва у протидії кіберзлочинності 

дублюються у різних інституціях. 

У підрозділ 2.3. «Уніфікація процесуальних норм виявлення і розслідування 

кіберзлочинності» проаналізовано концептуальні проблеми процесуальної частини 

інституту міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю. Досліджено різні підходи щодо визначення юрисдикції держав у 

кіберпросторі.  

Визначено особливості електронних доказів та правила поводження з ними. 

Охарактеризовано регулювання розслідувань відповідно до положень чинних 

договорів про кіберзлочинність, зокрема в умовах розвитку новітніх технологій, 

наприклад хмарних (Сloud Technologies). Розкрита концепція транскордонного 

доступу до інформації та основні проблеми її реалізації. Відзначено, що 

позитивними засобами щодо реалізації кримінально-процесуальних норм у сфері 

протидії кіберзлочинності є функціонування мереж у режимі 24/7, оперативний (в 

режимі реального часу) обмін інформацією про виявлені уразливості ІКТ і 

кіберінціденти під егодіою програми FIRST Міжнародного союзу електрозв’язку, а 

також групи реагування на комп’ютерні інциденти CERT. 

Встановлено, що уніфікація процесуальних норм інституту міжнародно-

правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю здійснюється, 

насамперед, на основі договорів про взаємну правову допомогу. Проте, дво- та 

багатосторонні договори, які регулюють загальні питання кримінального 

процесуального права, не передбачають необхідних спеціальних слідчих дій і 

повноважень щодо електронних доказів. Тому положення про процесуальні дії 

конвенцій Ради Європи, Ліги арабських держав, Африканського союзу та угоди 

Співдружності Незалежних Держав фактично доповнюють їх. Значним ризиком у 

сфері кримінально-процесуального співробітництва держав є формування двох 

протилежних систем: держав, що здійснюють співпрацю з процесуальних питань 

розслідувань кіберзлочинів, зокрема щодо електронних доказів, а також держав, які 

перебувають поза такими механізмами. 

Третій розділ «Участь України в міжнародно-правовій протидії 

кіберзлочинності» складається з двох підрозділів, присвячених аналізу 

нормативних та інституційних засад боротьби з кіберзлочинністю в Україні.   

У підрозділ 3.1. «Аналіз правових та інституційних основ протидії 

кіберзлочинності в Україні» розглянуто нормативну базу боротьби з 

кіберзлочинністю в Україні. Її розділено відповідно на дві групи: 1) акти, що 

встановлюють загальні засади боротьби з кіберзлочинністю в Україні (Конституція 

України, Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 

2017 р., Закон України «Про інформацію» 1992 р. та ін.); 2) акти у сфері 
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кримінального та кримінально-процесуального права, що встановлюють спеціальні 

норми боротьби з кібернетичними злочинами (Кримінальний кодекс України, 

Кримінально-процесуальний кодекс України та ін.). Детально проаналізовані 

положення Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України» 2017 р., а також ряд підзаконних нормативно-правових актів, що прийняті 

на виконання цього закону.  

Здійснено дослідження Розділу ХVI Кримінального кодексу України (далі – 

ККУ) – «Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку». Проведено 

порівняльний аналіз положень ККУ відповідно до чинних міжнародних угод про 

кіберзлочинність, насамперед, Конвенції Ради Європи 2001 р. Проаналізовано 

відповідність процесуальних норм Кримінально-процесуального кодексу України 

міжнародним стандартам роботи з електронними доказами.   

Висвітлено участь України в міжнародних програмах і проектах в сфері 

боротьби з кіберзлочинністю, зокрема Європейського Союзу, Ради Європи, 

Інтерполу і НАТО. Розглянуто адаптацію вітчизняного законодавства до чинних 

норм Європейського союзу в сфері боротьби з кіберзлочинністю, зокрема відповідно 

до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Крім цього, 

зазначається, що важливим елементом системи міжнародного співробітництва 

України у сфері боротьби з кіберзлочинністю є участь у двосторонніх договорах про 

взаємну правову допомогу з кримінальних питань. 

Розглянуто вітчизняну інституційну систему боротьби з кіберзлочинністю, що 

не є вертикальною, а містить у собі фактично декілька паралельних механізмів за 

відсутності чітко визначеного органу, що формує державну політику в цій сфері.  

У підрозділі 3.2. «Кібернетична складова агресії Росії проти України: 

кваліфікація за міжнародним правом» акцент дослідження спрямовано на 

кібератаки, що здійснювалися на території Україні з 2013 р. по 2018 р, зокрема 

наймасшатбніші атаки на енергопостачальні компанії у 2015 р., а також напади з 

використанням вірусу Petya у 2017 р. Всі ці кібератаки можна розділити на три 

типи: DDoS атаки, напади на веб-сайти та інфікування шкідливими програмами. 

Встановлено, що для кваліфікації за міжнародним правом, визначенні кібернапади 

повинні оцінюватися за всіма ознаками злочину. Окрема увага приділена 

дослідженню мети, злочинних наслідків, а також суб’єкту злочину і його зв’язку з 

Російською Федерацією. Зокрема, акцентується, що відповідальність за розробку і 

використання вірусу Petya/NotPetya офіційно покладають на Російську Федерацію, а 

саме її військові сили, Австралія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія, 

Сполучені Штати Америки, а також уряди Данії та України. Проте, такого 

політичного визнання недостатньо для встановлення відповідальності РФ за 

міжнародним правом. 

Важливою ознакою, що повинна бути врахована при міжнародно-правовій 

кваліфікації кібератак на території України, є їхнє здійснення під час озброєного 

конфлікту. Крім цього, наголошується, що агресія Росії проти України 

супроводжується потужними інформаційними операціями, дезінформацією і 

поширенням шкідливого контенту.  
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ВИСНОВКИ 

 У Висновках сформовано найбільш сутністні результати й положення 

дисертаційного дослідження, наведено теоретичні узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, яке полягало у комплексному дослідженні міжнародно-

правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю, узагальнення 

основних засад універсальної концепції кіберзлочинності, а також визначення 

шляхів її розвитку. За результатами проведеного дослідження сформульовано такі 

основні висновки: 

1. Міжнародно-правове співробітництво в сфері боротьби з 

кіберзлочинністю здійснюється в умовах відсутності єдиного уніфікованого 

понятійно-категоріального апарату, що на нашу думку, значно знижує його 

ефективність. Поняття «кіберзлочинності» є центральним системо утворюючим 

елементом інституту міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю. Пропонуємо наступне визначення: кіберзлочин – це протиправне 

суспільно небезпечне діяння здійснене за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій проти прав і законних інтересів учасників кіберпростору (фізичних, 

юридичних осіб, держав та їх об’єднань), що охороняються нормами національного 

та міжнародного права. У дисертаційній роботі узагальнено основні ознаки 

кіберзлочинності: інтелектуальний характер, анонімність, латентність, 

дистанційність, автоматизованість, опосередкованість, значна вартість, 

віртуалізація, транснаціональність та організованість. 

2. Вважаємо виправданим розподіл кіберзлочинів на три групи залежно від 

характеру суспільної небезпеки: кіберзлочини за внутрішньодержавним правом (що 

криміналізовано національним законодавством), транснаціональні кіберзлочини 

(злочини міжнародного характеру, криміналізовані міжнародними угодами) та 

міжнародні кіберзлочини (міжнародні злочини, що є порушенням норм 

міжнародного права, які захищають найважливіші інтереси міжнародного 

співтовариства в цілому, зокрема кібервійна). Транснаціональні кібернетичні 

злочини є злочинами міжнародного характеру, а тому необхідно розробити і 

прийняти Конвенцію ООН про боротьбу проти кіберзлочинності за прикладом 

Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин.  

Узагальнений підхід до класифікації кіберзлочинів залежно від ознак та 

елементів їх складу можна визначити таким чином: 1) кіберзлочини, що стали 

можливими внаслідок створення і поширення ІКТ, завдають шкоду правам та 

законним інтересам учасників кіберпростору шляхом порушення конфіденційності, 

цілісності та доступності ІКТ (незаконний доступ, нелегальне перехоплення, 

втручання в дані; втручання в систему; зловживання пристроями); 2) традиційні 

злочини, вчинені з використанням ІКТ: тероризм; підробка; шахрайство; 

переслідування, вимагання, порушення права інтелектуальної власності та ін.; 3) 

кіберзлочини, що пов’язані із створення та розповсюдженням нелегального 

контенту за допомогою ІКТ. До останньої групи відносимо будь-які дії із 

забороненою інформацією (дитячою порнографією, пропагандою війни, мовою 

ненависті, зокрема расистським та ксенофобним матеріалом тощо) у кіберпросторі.  
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3. Інститут міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю – це сукупність матеріальних і процесуальних норм та принципів, 

що регулюють співробітництво між державами, спрямоване на протидію 

кіберзлочинності. Названий інститут перебуває на стадії формування та 

здійснюється на наднаціональному рівні в межах механізмів міжнародної правової 

допомоги і співробітництва щодо кримінальних справ. Для досліджуваного 

інституту притаманна фрагментарність і неоднорідність, а тому він потребує 

гармонізації. З цією метою необхідною є розробка і прийняття універсального 

міжнародного договору в рамках ООН. А тому вважаємо доцільним ініціювати 

підготовку універсальної Конвенції про боротьбу проти кіберзлочинності.  

Доцільність прийняття універсальної конвенції про кіберзлочинність 

обґрунтовується такими чинниками: 1) положення Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності не регулюють весь комплекс 

правовідносин у сфері протидії кіберзлочинності; 2) регулювання міжнародно-

правового співробітництва у сфері боротьби з кібернетичною злочинністю на основі 

чинних регіональних актів призводить до подальшої фрагментації і розшарування  

інституту; 3) розширення сфери дії чинних міжнародних угод, передусім Конвенції 

Ради Європи про кіберзлочинність, призводить до одночасного їх застосування, а 

оскільки положення таких міжнародних договорів відрізняються, необхідне 

додаткове узгодження і гармонізація; 4) Конвенція Ради Європи про 

кіберзлочинність не може стати універсальним договором у визначеній сфері через 

політичні та правові розбіжності.    

 4. Встановлено, що в сучасній доктрині і практиці міжнародного права 

питання кваліфікації кібервійни залишається дискусійним. Запропоновано авторські 

визначення: кібервійна – це значні, масштабні, цілеспрямовані та систематичні 

кібератаки із застосуванням кіберзброї, здійснювані збройними силами та/або 

спеціальними підрозділами держави проти суверенітету, територіальної цілісності, 

незалежності іншої держави та міжнародного миру і стабільності; кібератака – дія, 

яка порушує прав і законних інтересів учасників кіберпростору за допомогою ІКТ, 

що здійснюються фізичними та юридичними особами за участі (сприяння, 

фінансування тощо) держав. Крім цього встановлено, що кібератаки, які 

підтримуються державами, але за своїм характером не є значними, масштабними та 

систематичними, не можуть визнаватись кібервійною. Їх можна кваліфікувати як 

недружні акти. За умови, якщо кібератака включає здійснення протиправних дій, 

передбачених національним і міжнародним правом, такі діяння можуть бути 

кваліфіковані як кіберзлочини. Найбільш виправданим, на наш погляд, є 

кваліфікація кібервійни як міжнародного злочину агресії.    

5. Матеріально-правові норми інституту міжнародно-правового 

співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю визначають спеціальні 

принципи такої співпраці, криміналізацію окремих видів протиправних діянь, а 

також інституційні механізми співпраці та нарощування потенціалу (capacity 

building). Система міжнародної протидії кіберзлочинності заснована, з однієї 

сторони, на основних принципах міжнародного права, а з іншої, на спеціальних 
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принципах технічної нейтральності, державно-приватного партнерства 

(мультистейкхолдерізму), еквівалентності прав людини онлайн та офлайн. 

 Як було встановлено на прикладі Інтернету речей, новітні технології за 

загальним правилом входять до сфери дії чинних міжнародних угод про 

кіберзлочинність, але спеціального регулювання не передбачено. Пропонуємо 

формальне закріплення положення про «емерджентні технології» в текстах 

міжнародно-правових актів у сфері протидії кіберзлочинності. Насамперед, в 

майбутній Конвенції ООН про боротьбу проти кіберзлочинності.  

6. З огляду на особливо високу суспільну небезпечність кіберзлочинів, які 

спричиняють шкоду об’єктам критичної інфраструктури, в універсальному договорі 

про кіберзлочинність повинно бути враховано криміналізацію таких кібернетичних 

злочинів, а також міра відповідальності за їх вчинення повинна бути підвищеною.  

7. Інституційні механізми міжнародно-правової співпраці держав у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю створені безсистемно за відсутності достатніх 

конвенційних механізмів. Як наслідок, їх діяльність є не узгодженою і 

фрагментарною, а повноваження часто дублюються. Для підвищення ефективності 

досліджуваного інституту необхідним є створення централізованого органу на 

підставі універсальної конвенції в рамках ООН (як наприклад Комітет T-CY 

відповідно до Конвенції про кіберзлочинність Ради Європи).  

8. Невід’ємною частиною інституту міжнародно-правового 

співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю є кримінально-процесуальні 

норми. За допомогою співпраці з кримінально-процесуальних питань у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю встановлюються загальні підходи до визначення 

юрисдикції у кіберпросторі, визнання і використання електронних доказів, 

виконання процесуальних дій, зокрема транскордонного доступу до інформації, а 

також визначаються канали зв’язку між державами.  Проблема розподілу 

суверенних юрисдикцій держав у кіберпросторі вирішується за рахунок 

застосування критеріїв місцезнаходження інформаційної інфраструктури, 

локалізації злочинної дії та наслідків, які вона спричинила, а також громадянства 

злочинця і постраждалої сторони.  

Сфера кримінально-процесуального співробітництва держав буде і далі 

розширюватись. По-перше, традиційні методи і способи кримінального процесу не 

відповідають вимогам роботи з електронними доказами; по-друге, розслідування 

інших видів злочинів також потребує використання електронних доказів; по-третє, 

здійснюється все більше сприйняття концепції транскордонного доступу до 

інформації. Серед негативних тенденцій слід відзначити формування двох 

протилежних систем: держав, що здійснюють співпрацю з процесуальних питань 

розслідувань кіберзлочинів, а також держав, які знаходяться поза такими 

механізмами. Крім цього, існує складність у досягненні консенсусу з питання 

транснаціонального доступу до інформації, а також паралельне створення каналів, 

передбачених для оперативного реагування на кіберзлочини і передачі даних щодо 

них. Вирішення цих проблем можливе за рахунок створення Конвенції ООН про 

кіберзлочинність з включенням загального положення про транскордонний доступ 
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до інформації і можливістю внесення застережень до нього. Крім цього універсальна 

мережа 24/7 повинна існувати в рамках централізованого органу ООН. 

9. Розвиток вітчизняного законодавства у сфері боротьби з кіберзлочинністю 

відбувався поступово із врахуванням міжнародно-правових документів, а також у 

тісному взаємозв’язку з формуванням національної системи кібербезпеки України. 

Криміналізація кіберзлочинів здійснюється в Україні на підставі Кримінального 

кодексу України, що потребує внесення змін і доповнень. Так, в першу чергу, 

потрібно доповнити кримінальне законодавство поняттям кіберзлочинності, а окрім 

цього вважаємо доцільним  прийняття поправки до ст. 67.1 ККУ щодо встановлення 

додаткової обтяжуючої обставини «вчинення злочину за допомогою ІКТ». В 

кримінально-процесуальному законодавстві слід врахувати особливості оцінки 

судом електронних доказів, як таких, що найчастіше фігурують у кримінальних 

провадженнях з розслідування кіберзлочинів, а також розробити окремі 

криміналістичні методики розслідування кіберзлочинів, з врахуванням останніх 

тенденцій щодо типових способів вчинення даного виду злочинів. Зміни до чинного 

законодавства обумовлені виконанням міжнародних зобов’язань України відповідно 

до Конвенції Ради Європи 2001 р. Інституційні механізми протидії кіберзлочинності 

в України представлені дуже розгалуженою системою органів, повноваження яких 

потребують подальшого уточнення.  Відсутність чіткого розмежування владних 

повноважень державних органів в сфері боротьби з кіберзлочинністю, призводить 

до їх дублювання та неминуче знижує ефективність. 

10. Агресія проти України у 2014 р., супроводжувалась активними операціями 

проти нашої держави у кіберпросторі. Кваліфікація цих атак, повинна 

здійснюватися з урахуванням мети і наслідків такого діяння, а також зв’язку з 

іноземною державою.  Для поширення норм міжнародного гуманітарного права на 

кібернетичні атаки в Україні, останні повинні відповідати ряду ознак, серед яких: 

здійснюватися під час озброєного конфлікту, учасниками такого конфлікту, а також 

призводити до серйозних і масштабних наслідків. Міжнародне кримінальне право 

може бути використане для кваліфікації кібернетичних атак в Україні у випадку 

встановлення масштабних наслідків, не сумісних із положеннями Статуту ООН. 

Здійснювані кібератаки на території України відбувались під час 

міжнародного збройного конфлікту. В окремих випадках, наведених у роботі, 

насамперед при розробці і використанні вірусу Petya/NotPetya, підтверджується 

зв’язок кібернетичних нападів з інформаційною інфраструктурою Російської 

Федерації. Крім цього, важливо врахувати, що акти політичного визнання 

відповідальності Російської Федерації за атаку у 2017 р. уже прийняті окремими 

державами. Вважаємо, що Україні доцільно продовжувати розслідування 

кібернетичних атак на її території з метою виявлення зв’язків цих дій з Російською 

Федерацією.  
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 Яцишин М. Ю. Міжнародно-правове співробітництво у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – Міжнародне право. – Національний авіаційний 

університет, Київ, 2018. 

Роботу присвячено комплексному дослідженню актуальної проблеми теорії та 

практики міжнародного права – міжнародно-правового співробітництва у сфері 

боротьби з кіберзлочинністю. Здійснено узагальнення основних засад універсальної 

концепції кіберзлочинності, а також визначення шляхів її розвитку. 

 На підставі аналізу сучасних підходів до розуміння кіберзлочинності в теорії 

та практиці міжнародного права розкрито сутність цього поняття, визначено його 

основні ознаки, узагальнено класифікацію. Охарактеризовано процес еволюції 

інституту міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з 

кіберзлочинністю. Особливу увагу приділено окремим перспективним напрямам 

міжнародно-правового співробітництва держав щодо протидії кібернетичним 

злочинам. Автор дослідила міжнародно-правове регулювання кібервоєн, розглянула 

шляхи удосконалення матеріальних та процесуальних норм інституту міжнародно-

правового співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю. Здійснено аналіз 

правових та інституційних основ протидії кіберзлочинності в Україні, а також 

визначено можливості міжнародно-правової кваліфікації кібератак, вчинених на 

території України під час агресії Російської Федерації.   

Ключові слова: кіберзлочин, кіберзлочинність, кібератака, кібервійна, ІКТ, 

емерджентні технології, Інтернет речей, транскордонний доступ до інформації, 

мультистейкхолдеризм. 
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АННОТАЦИЯ 

Яцишин М. Ю. Международно-правовое сотрудничество в сфере борьбы с 

киберпреступностью - Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.11 - Международное право. - Национальный авиационный 

университет, Киев, 2018. 

Работа посвящена комплексному исследованию актуальной проблемы теории 

и практики международного права - международно-правового сотрудничества в 

сфере борьбы с киберпреступностью. Осуществлено обобщение основных 

принципов универсальной концепции киберпреступности, а также определение 

путей ее развития. 

На основании анализа современных подходов к пониманию 

киберпреступности в теории и практике международного права раскрыта сущность 

этого понятия, определены его основные признаки, обобщенно классификацию. 

Охарактеризован процесс эволюции института международно-правового 

сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью. Особое внимание уделено 

отдельным перспективным направлениям международно-правового сотрудничества 

государств по противодействию кибернетическим преступлениям. Автор 

исследовала международно-правовое регулирование кибервоен, рассмотрела пути 

совершенствования материальных и процессуальных норм института 

международно-правового сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью. 

Осуществлен анализ правовых и институциональных основ противодействия 

киберпреступности в Украине, а также определены возможности международно-

правовой квалификации кибератак, совершенных на территории Украины во время 

агрессии Российской Федерации. 

Ключевые слова: киберпреступление, киберпреступность, кибератака, 

кибервойна, ИКТ, эмерджентные технологии, Интернет вещей, трансграничный 

доступ к информации, мультистейкхолдеризм. 

 

ANNOTATION 

Yatsyshyn M. Y. International legal cooperation in the field of combating 

cybercrime. – Manuscript.  

 

Thesis for a Candidate Degree in Law (Doctor of Philosophy) in specialty 12.00.11 

– International Law. – National Aviation University, Kyiv, 2018.  

The work is devoted to the complex study of the actual problem of the theory and 

practice of international law – international legal cooperation in the field of combating 

cybercrime. A generalization of the basic principles of the universal concept of cybercrime 

as well as determination of the ways of its development is carried out. 

On the basis of the analysis of modern approaches to the understanding of 

cybercrime in the theory and practice of international law, the essence of this concept is 

disclosed, its main characteristics are determined, classification is generalized. The 
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process of evolution of the Institute of international legal cooperation in the field of 

combating cybercrime is described. Particular attention is paid to some promising areas of 

international legal cooperation of the states regarding counteraction to cybernetic crimes. 

The author researched the international legal regulation of cyberwar, considered ways to 

improve the material and procedural rules of the Institute of international legal cooperation 

in the field of combating cybercrime. 

Taking into account the special relevance of the chosen topic for Ukraine, an 

analysis of the legal and institutional foundations for combating cybercrime in Ukraine 

was conducted, as well as the possibilities of international legal qualification of 

cyberattacks committed on the territory of Ukraine during the aggression of the Russian 

Federation. 

The submitted thesis is a special complex research of international legal bases and 

forms of cooperation in the field of combating cybercrime, which determines the scientific 

novelty of the research. The paper proposes author's definitions of key concepts: 

"cybercrime", "cyberattack", "cyberwar","Institute of international legal cooperation in the 

field of combating cybercrime". The author states the existence of different classifications 

of cyber crime and proposes to generalize and systematize them according to the following 

groups: 1) cybercrime under domestic law (criminalized by national legislation); 2) 

transnational cybercrime (crimes of international character, criminalized by international 

agreements); 3) international cybercrime (international crimes that violate international 

law, protecting the most important interests of the international community as a whole, in 

particular cyberwar).  

For the first time the existence of the Institute of international legal cooperation in 

the field of combating cybercrime was substantiated in the dissertation research. This 

Institute is at the stage of formation and carried out at the supranational level within the 

mechanisms of international legal assistance and cooperation on criminal cases. There is a 

significant fragmentation and heterogeneity of the norms of this institute, which needs 

harmonization and reconciliation. For these reasons, it is proposed to initiate the 

preparation of the Universal Convention on Cybercrime whithin the UN.  

In the course of this work, it was made the further development of the rationale for 

the extension of the basic principles of international law, as well as special principles 

(good neighborliness, due diligence, effective control, double criminality) on international 

legal relations in the field of countering cybercrime. The informative characteristics of 

following special principles: technical neutrality, multistakeholderism (public-private 

partnership), equivalence of human rights protection online and offline, have been 

improved. 

Separate consideration is given to the application of international law to prohibit the 

use of force in cyberspace. In this context, the author defines the notion of "cyberwar", 

analyzes its essence and features on the basis of which cybernetic warfare can be qualified 

as an international crime. 

In order to determine perspective directions of improvement of the institute of 

international legal cooperation in the field of combating cybercrime, the author carried out 

a thorough analysis of substantive legal norms (concerning regulation of Internet of things 

in international law, crimes against objects of critical infrastructure, institutional 



20 
 

foundations of the international legal mechanism for combating cybercrime) and 

provisions on criminal-procedural cooperation (cross-border access to information, 

recognition and use of electronic evidence, 24/7 operation of information networks and 

computer emergency response teams). 

The author stresses the need for Ukraine's active participation in the international 

legal fight against cybercrime. The paper examines the national legal and institutional 

framework for combating cyber crime in the context of their compliance with international 

standards. The dissertation is devoted to the research of cybernetic attacks that were 

carried out on the territory of Ukraine starting in 2013. The author highlights the 

qualification features on the basis of which these cyber attacks can be considered in the 

context of aggression of the Russian Federation. 

The work provides a number of normative and practical recommendations for 

improving the effectiveness of the legal and institutional framework for combating 

cybercrime at the international level and in Ukraine. So, the author suggests: 1) to include 

in the texts of international legal acts in the area of cybercrime combating the general rule 

on "emergent technologies" in order to expand their sphere of influence to any innovative 

technologies; 2) to criminalize cybernetic acts that cause damage to critical infrastructure 

objects and to establish an increased degree of responsibility for their commission; 3) to 

include in the universal convention on cybercrime provisions on cross-border access to 

information with the possibility of making reservations to it; 4) to establish, on the basis of 

the Universal Convention on Cybercrime, a central body within the UN, such as the T-CY 

Committee, in accordance with the Council of Europe's Convention on Cybercrime, and to 

form a 24/7 universal network; 5) to supplement the criminal law of Ukraine with the 

concept of cybercrime, as well as the adoption of an amendment to Art. 67.1 of the 

Criminal Code regarding the establishment of an additional aggravating circumstance 

"committing an offense with the help of ICTs"; 6)  to consider peculiarities of evaluation 

of electronic evidence in the criminal procedure legislation of Ukraine and also to improve 

criminological methods of investigation of cybercrime, taking into account the latest 

trends regarding typical ways of committing this type of crime. 

The theoretical positions, results and conclusions, formulated in the dissertation, can 

be used: in research activities for the further realization of scientific researches; in law-

making activity in the development of international legal acts, as well as to improve 

existing domestic legislation in a particular area; in the educational process in the 

preparation of textbooks, manuals, as well as in the teaching of such disciplines as: 

"Criminal Law",  "International Public Law", "International Criminal Law", "International 

Humanitarian Law", "Law of International Communications", etc.; in the informational 

and analytical sphere.  

Key words: cybercrime, cyberattack, cyberwar, ICT, emergent technologies, 

Internet of things, cross-border access to information, multistakeholderism. 
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